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Welkom!
De komende periode verwelkomen wij Graziano, Roosje, Adri-Elle en Damian op de
Keijzerschool.
Wij wensen jullie een fijne schooltijd!
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Vanuit de MR
Afgelopen maandag heeft de tweede MR vergadering van dit schooljaar
plaatsgevonden. Wij houden u graag op de hoogte over de belangrijkste
besproken onderwerpen.
Er is goed nieuws! De Keijzerschool heeft een mooie groei doorgemaakt in het
leerlingaantal en ook de prognoses en reeds bekende inschrijvingen voor het jaar
2020 zijn zeer positief. Met de groei van het aantal leerlingen zal er ook extra
lesruimte benodigd zijn voor onze school in de komende jaren. Over de invulling
hiervan zijn het bestuur, de directie en de gemeente al in gesprek met elkaar. We
houden u op de hoogte!
Verder is de MR erg blij met de goede start van het huidige leerkrachten team.
Heel fijn dat de nieuwe collega’s zich welkom voelen op de Keijzerschool, dat het
verzuimpercentage flink is gedaald (tot onder het landelijk gemiddelde) en er met
elkaar hard wordt gewerkt aan een goede doorgaande lijn binnen de school. De
MR heeft hierbij extra aandacht voor het pedagogisch klimaat en de rust/orde
binnen de school. Daarnaast is afgelopen maandag gesproken over het aanbod
voor plusleerlingen in de eigen klas, het aanbod van de plusklas en het
beleidsdocument over het plusaanbod en de plusklas.
De volgende MR vergadering is op 13 januari om 19.00 uur. Ouders die mee willen
luisteren zijn van harte uitgenodigd!
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Vanuit de OV
Ouderbijdrage 2019-2020
Ieder jaar wordt er aan ouders gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Graag vertellen wij u wat er allemaal met deze bijdrage wordt georganiseerd:
de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Koningsspelen, jaarfeest en
de afscheidsavond groep 8. Dit jaar kwam daar ook het jubileumfeest 50 jaar
Keijzerschool bij en het openingsfeest van het nieuwe gebouw.
Om ook volgend jaar weer deze extra’s voor de kinderen te kunnen organiseren
hopen wij op uw bijdrage. Heeft u de ouderbijdrage dit jaar nog niet betaald en
wilt u dat toch nog doen?
Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op €32,50 en
€1,00 lidmaatschapskosten per kind. De bijdrage wordt voor u dus € 33,50 (per
kind), welke u kunt overmaken op:
Rabobank rek.nr.: NL43 RABO 03750.17.771
T.n.v. Penningmeester Oudervereniging, Julianastraat 39, Moerkapelle.
O.v.v.: Ouderbijdrage en naam plus groep van uw kind(eren).
De Ouder Vereniging
Hulpouders gezocht voor de volgende activiteiten
- Versieren Sint: vrijdagavond 15 november om 19.30 uur. Opgeven bij Eline Pak
of op het formulier bij de kleuterklassen.
- Pietenochtend voor groep 1 tm 4: woensdag 27 november van 8.30 tot 12.15
uur. Opgeven bij Sylvia Wijdieks of op het formulier bij de kleuterklassen.
- Sinterklaasfeest: de voorbereidingen zijn in volle gang, meer informatie over 5
december volgt via school. We kunnen wel alvast aangeven dat er deze dag
continurooster is waarbij alle kinderen om 14 uur vrij zijn!
- Vrijdagavond 6 december 19.30 uur versieren hal/entree in kerstsfeer. Opgeven
bij Trisja Gravendeel of op het formulier bij de kleuterklassen.
Terugblik
De oudervereniging heeft op maandag 7 oktober de leerkrachten in het zonnetje
gezet met een gegraveerde pen en wat lekkers vanwege de dag van de leerkracht.
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Kinderboekenweek is alweer voorbij, de oudervereniging heeft bij kunnen dragen
aan een geslaagd feest met voor de bovenbouw het bezoek van
kinderboekenschrijfster Selma Noort en met name voor de onderbouw een echte
ruil-boekenbus en voorleesouders.
Even voorstellen bestuur Ouder Vereniging
Mijn naam is Jet Hertog en ik ben de moeder van Sam (middelbare school), Lot
groep 6 en Pip groep 3.
Ik werk als bloemist. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, aan het sporten of bak
ik taarten en andere lekkernijen.
Vanaf dat Sam naar school ging ben ik actief bij de OV. Heerlijk om op deze
manier betrokken te kunnen zijn bij de basisschoolperiode van de kinderen!
Hallo ik ben Sylvia Wijdieks, moeder van Maud uit groep 5.
Ik zit sinds Maud op school zit in de OV. Eerst als hulp bij diverse activiteiten en
daarna in het bestuur. Het is een uitdaging om met elkaar als ouders, samen met
de leerkrachten leuke activiteiten te bedenken en te organiseren. Als je dan de
kinderen ziet stralen weet je waarom je je hiervoor inzet.
Hallo ouders en verzorgers van de Keijzerschool!
Ook ik zal mij even voorstellen in deze Keijzerwijzer als lid van de O.V.
Ik ben José van Dam, getrouwd met Arjan en moeder van Bing uit groep 6 en Fem
uit groep 4.
Ik woon altijd al in Moerkapelle en heb zelf ook héél lang geleden op de
Keijzerschool gezeten!
Veel ouders en kinderen kennen mij vast wel als “overblijfjuf”. Dit doe ik nu al
zo’n dik 4 jaar en zo’n 3 keer per week als vast gezicht bij de kleuters. Een erg
druk, maar leuk uurtje!
Als O.V. lid ben ik begonnen toen Bing in groep 2 zat, er was een grote vraag naar
ouders die mee wilden denken en helpen met de activiteiten op school. Ik zou 1
keer mee komen naar een OV vergadering om eens mee te luisteren en kijken wat
er allemaal gedaan werd. Bij die ene keer is het niet gebleven, nog steeds ben ik
elke vergadering aanwezig om weer mee te denken met de activiteiten voor onze
kinderen. Het is altijd leuk om te zien dat een activiteit leuk ontvangen word door
de kinderen.
Nu de school steeds groter groeit, zou het leuk zijn als er nieuwe ouders aan
komen schuiven en mee komen denken met ideeën!
Mijn naam is Diana Polet en ben de moeder van Sterre uit groep 3. Mij is gevraagd
waarom ik graag actief een rol vervul in de oudervereniging. Dat is eigenlijk vrij
simpel, ik wil niet toekijken vanaf de zijlijn hoe mijn dochter haar
basisschoolperiode doorloopt maar erbij betrokken zijn! En hoe kun je dat mooier
doen dan in een enthousiast team van ouders de school helpen met activiteiten
die er het hele jaar plaatsvinden! Neem nu de aankomende periode, Sinterklaas
en de kerst! Of alleen al de afsluiting van het schooljaar..! Zonder de
oudervereniging en de hulp die er daarnaast nodig is om alles te realiseren zou
mijn dochter lang niet zo’n leuke schooltijd hebben en hetzelfde geldt voor alle
andere leerlingen. Het lijkt zo vanzelfsprekend alle activiteiten die er plaatsvinden
maar zonder de OV en ook uw hulp en inzet zou dit lang zo leuk niet zijn!
Schuif eens aan tijdens een vergadering of meld u aan als hulpouder en u zult
ervaren dat het heel veel plezier en saamhorigheid brengt!
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Informatie
Even voorstellen…
Beste ouders,
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Kristie
Beijeman. Vanuit Kwadraad ben ik op verschillende
basisscholen binnen Gemeente Zuidplas werkzaam als
schoolmaatschappelijk werker. Graag wil ik het
Schoolmaatschappelijk werk nog eens onder uw
aandacht brengen.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten.
Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te
maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Graag denk ik met u en
met school mee hoe het met uw kind beter kan gaan. Waar stagneert het? Maar
vooral ook: waar zitten de krachten en mogelijkheden van uw kind? En hoe kan
iedereen die betrokken is bij het kind helpen bij de oplossing?
Een schoolmaatschappelijk werker geeft o.a. ondersteuning bij:
•
Opvoedingsvragen
•
Vragen over de ontwikkeling van het kind
•
Echtscheidingsproblematiek
•
Verwerkingsproblemen bij bijv. ziekte of overlijden
•
Gedragsproblemen
•
Problemen in de omgang met andere kinderen, bijv. pesten, contact
maken/houden, boosheid
•
Vragen/problemen rondom weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden,
overgevoeligheid,…
Soms vinden ouders en school het prettig als ik een kind of ouders een tijdje
ondersteun met gesprekken. Een andere keer is er meer hulp nodig en bespreek
ik met ouders hoe we dit het beste kunnen inzetten. Schoolmaatschappelijk werk
is kortdurende hulpverlening en er zijn geen kosten aan verbonden. Alles wat u of
uw kind met een schoolmaatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk. Een
schoolmaatschappelijk werker zal daarom nooit zonder overleg met ouders (en
kind) de zaken met derden bespreken. Het belang van het kind staat bij de
schoolmaatschappelijk werker altijd centraal.
Als u met mij in gesprek wilt, kunt u mij bij voorkeur bereiken via de leerkracht of
de intern begeleiders van de school. Zij zorgen dat de aanmelding bij het
schoolmaatschappelijk werk terecht kom. Ik ben aanwezig op dinsdagmiddag van
13.00-15.00 uur.
Wellicht tot ziens!
Hartelijke groet, Kristie Beijeman
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Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft 8 oktober zich al laten horen met onderwerpen die de
klassen belangrijk vinden.
De leerlingen willen zich hard maken voor schonere wc’s, Engelse les vanaf groep
5, veiligheid en langere pauzes.
Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt die gelden in de leerlingenraad m.b.t. de
omgang met elkaar.
De volgende vergadering is 19 november.
Rapporten
Het eerste rapport krijgen de kinderen op 21 november mee naar huis. Als u het
rapport nog thuis heeft liggen, wilt u het rapport dan nog inleveren bij de
leerkracht? Bedankt alvast!
Plusklas
Afgelopen week is de plusklas gestart. De plusklas wordt in twee groepen
gegeven. De leerlingen uit groepen 1/2 hebben op maandag en vrijdag een half
uur plusklas onder leiding van juf Melanique. Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8
hebben op dinsdag een uur plusklas onder leiding van juf Marjolein.
De leerlingen in de plusklas hebben extra uitdaging nodig naast het huidige
programma in de klassen. Om dit te bepalen gebruiken wij signaleringslijsten,
observaties en toetsgegevens, zoals omschreven staat in ons beleid. Na een half
jaar wordt opnieuw gekeken naar de indeling van de plusklas.
Als uw kind in de plusklas zit, heeft u hier al bericht over ontvangen.
Mocht u hier als ouder vragen over hebben kunt u terecht bij juf Marjolein of
IB/directie.
Luizencontrole
Goedendag,
Ik wil bij deze graag een momentje pakken om mezelf voor te stellen als jullie
“luizencoördinator”. Is het geen hilarische titel. Ik ben Diana Polet, de moeder van
Sterre Polet uit groep 3 en heb het stokje overgenomen van Kaltoum. De reden
dat er iemand op de voorgrond stapt is om te zorgen dat het in goede banen
wordt geleid. Gelukkig doe ik dit niet alleen, maar staat er iedere controle een
super groep moeders beschikbaar! En een enkele keer ook een vader! Wilt u ook
helpen... meld u aan. Wij kunnen u dan laten zien waar op gelet moet worden!
Ik sta op de lijst bij de GGD voor een officiële cursus, ik denk zeker te weten dat
ik het goed weet te controleren, helaas hebben ook wij binnen het gezin er wel
eens mee te maken gehad (meerdere dochters met lang haar!!), maar een cursus
om dit te bevestigen kan geen kwaad. Mocht u vragen hebben of advies nodig
hebben spreek mij gewoon aan. En laten we vooral open blijven hierin. Luizen zijn
niet schadelijk, maar wel erg vervelend en de beste remedie hiervoor is kammen,
kammen, kammen en nog meer kammen!
Met vriendelijke groet,
Diana Polet
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Activiteiten
Week tegen de eenzaamheid
Moerkapelle samen!
Donderdag 3 oktober was groep 5/6 uitgenodigd door 'Moerkapelle Samen'. Zij
organiseerden een ochtend voor jong en oud in Moerkapelle.
Veel kinderen hadden voor deze gelegenheid een taart of cake gebakken. Deze
werden door een heuse jury beoordeeld op uiterlijk en smaak. Van de
Keijzerschool viel Bram Pak in de prijzen!

Tijdens de koffie en limonade kwamen de gesprekken op gang. Met behulp van
vragenkaartjes konden de kinderen vragen stellen aan de ouderen in het dorp.
Vraag: 'Hoelang woont u al in Moerkapelle?'
Antwoord: 'Ik ben in 1974 verhuist naar Moerkapelle, toen was het dorp nog heel
anders dan het nu is.'
Vraag: 'Welk speelgoed had u vroeger?'
Antwoord: 'Ik had helemaal geen speelgoed, het was namelijk oorlog toen ik een
kind was, erna moest ik gewoon helpen met werken op het land! Er moest geld
verdiend worden om mijn ouders te helpen. Kun je je voorstellen dat je na de
basisschool ook al moet gaan werken?'
De kinderen waren ontzettend onder de indruk van de vele verhalen van de
ouderen en wilden zeker nog eens een ochtend 'koffiedrinken' met ze. Het was
een geslaagde ochtend!
Brandoefening
Maandag 14 oktober hebben wij een interne brandoefening gehouden. Alle
groepen stonden binnen 1.18 min buiten. De totale oefening nam ruim 4 minuten
in beslag. We hebben wat verbeterpunten ervaren en gaan komende week samen
met de Rehoboth het gehele gebouw ontruimen.
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KinderBoekenWeek
Op donderdag 17 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, hebben we de
Kinderboekenweek afgesloten met een feestelijke optocht door de wijk met
allemaal versierde VOERTUIGEN.
Er was veel werk van gemaakt door ouders en kinderen en de steppen, fietsen,
trekkers en skelters zagen er dan ook prachtig uit!
Helemaal blij waren we toen ook de zon ging schijnen! Over belangstelling hadden
we ook niet te klagen. Ouders, opa's en oma's stonden langs de route of liepen
zelf mee in de stoet.
Alle kinderen hebben heel goed gereden, getrapt en gefietst en zonder ongelukken
waren alle kinderen weer vlak voor 12.00 uur terug bij school! HEEL erg goed
gedaan! Een extra compliment voor Tino! Hij mocht met de grote skelter voorop
en kon de juffen daardoor extra goed helpen bij het bepalen van de route en de
snelheid! Super goed gedaan!

Week van het respect
Van 4 t/m 10 november is de Week van het respect. In de klassen zijn wij bezig
met onze schoolafspraken. Een afspraak is ‘Wij hebben respect voor elkaar.’ In de
klassen wordt hierover gesproken met elkaar en gekeken naar concreet gedrag
passend bij de schoolafspraken.
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Folders
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Boosheid, oktober 2019
Als pedagoog merk ik dat ouders er vaak tegen de boosheid van hun zoon of
dochter aanlopen.
Hieronder in het kort wat tips, adviezen en ideeën:
Allereerst is het belangrijk om te ontdekken wanneer je kind boos gedrag laat
zien. Misschien kun je door goed te kijken naar je kind, ontdekken wat de reden
van de boosheid is. Hoe ontstaat zo’n boze bui? Wat is er aan vooraf gegaan? Zijn
er momenten waarop jij als ouder al in kunt grijpen, waardoor het minder
escaleert?
Als je gaat letten op je kind en gaat ontdekken
wat er aan een boze bui vooraf gaat, ga je hem of haar steeds beter begrijpen en
kan je door begrip te tonen vaak de boze bui wat temperen. Als een kind zich
begrepen voelt, zal het altijd minder boos reageren dan als hij/zij zich onbegrepen
voelt.
Hoe kun je je kind laten merken dat je hem/haar begrijpt? Door de dingen die je
kind zegt, te bevestigen en emoties te benoemen. Bijvoorbeeld: je kind zegt:
“Iedereen hier in huis is stom en ik haat jullie allemaal!” Dan zeg jij: “jij bent echt
súper boos op iedereen.” Zoon/dochter: “Ja en jou haat ik ook écht!” Jij: “Je bent
echt súper boos op mij, laat je me weten wanneer ik iets voor je kan doen?”
Wat niet helpt is om te vragen waarom je kind boos is. De waarom-vraag
kunnen kinderen vaak niet beantwoorden. Wat je wel kunt zeggen: Wat maakt jou
zo boos? Deze vraag wordt minder aanvallend ervaren dan een waarom-vraag.
Omdat het zou kunnen dat er frustratie vanuit school meegenomen wordt naar
huis, zou je met je zoon/dochter thuis even kunnen zitten en gerichte vragen
stellen: wat ging goed vandaag? Waar heb je om moeten lachen? Wat was er
stom of vervelend? was je nog ergens verdrietig over etc.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Kraaijveld, 0889004000 / l.kraaijveld@kwadraad.nl,
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